
Zo 
versier je 
een rijke 

vrouw
Crisis. We kunnen het Woord niet 

meer horen. de oplossing? GolddiGGen. 
WAnt WAt VrouWen kunnen, kunnen 

WiJ Beter.

De tijd dat het regelen van een rijke weder-
helft alleen aan de vrouw was voorbehouden, 
is allang passé. Niet alleen heeft de vrou-
wenemancipatie hiervoor gezorgd: ook zij 
verdienen tegenwoordig immers indrukwek-
kende vermogens. Nina Brink , Sylvia Toth, 
Inge van Kemenade, Madeleine Pauw... om 
er maar een paar te noemen. Ook de crisis 
dwingt ons al een tijdje tot enige creativi-
teit. Nu kan je natuurlijk altijd creatief gaan 
boekhouden. Maar waarom zoveel risico, als 
het ook een stuk makkelijker kan? Versier 
gewoon een rijke vrouw. Neem Pieter Storms, 
hij schaakte Nina Brink en hoeft nooit meer 
een breekijzer te gebruiken. En volgens 
dr. Al Phadoc (check zijn site lovegids.nl), 
Neerlands meesterversierder, is elke vrouw 
te verleiden, dus ook een rijke. Hij leert ons 
in een paar simpele stappen hoe we dat het 
beste kunnen doen.

We ontmoeten dr. Al Phadoc in het chique 
Manhattan hotel in Rotterdam en hij valt 
gelijk met de deur in huis: ‘Dit is eigenlijk 

ook best een goede plek om rijke vrouwen 
te versieren. Het is het enige vijfsterrenhotel 
in Rotterdam en hier lopen ze wel rond.’ Met 
zijn openingszin geeft de love doctor gelijk 
zijn eerste advies prijs. ‘Want,’ vervolgt hij, ‘je 
moet natuurlijk wel weten waar ze te vinden 
zijn.’ Een beste tip. Maar eerst iets meer over 
de man zelf: een charmante verschijning met 
een gezond gebruinde huid, kort donker 
haar, bruine ogen en een zwart pak met witte 
sneakers. Al Phadoc weet in ieder geval hoe 
hij zich moet kleden, maar wat maakt van 
hem die meesterversierder en de aangewezen 
persoon om ons en masse aan die rijke vrouw 
te krijgen? ‘Ik was eigenlijk een laatbloeier. Ik 
had veel last van acne en had daardoor een 
groot minderwaardigheidscomplex. Tot ik 
besloot om naar Spanje te gaan. Door de zon 
werd ik bruiner en de acne minder en steeg 
mijn zelfvertrouwen. Ik werd al snel gevraagd 
als propper om mensen de discotheek binnen 
te krijgen en hierdoor heb ik geleerd hoe ik 
vrouwen het beste kon aanspreken. Ik deed 

het eerst totaal onbeholpen, maar hoe meer 
ik oefende, hoe beter en gedrevener ik werd. 
Ik werd steeds zelfverzekerder en merkte dat 
vrouwen overdag veel meer open stonden 
voor een leuk contact dan ’s avonds, omdat 
het overdag blijkbaar spontaner overkwam.’ 
Ook een goede tip om alvast mee te nemen. 
Na jaren van proppen en ervaring zag onze 
man de film Hitch met Will Smith in de 
hoofdrol. In de film is te zien hoe Smith als 
love doctor briljante adviezen geeft op het 
gebied van vrouwen verleiden. Een idee was 
geboren en niet veel later was dr. Al Phadoc 
een feit. Hij helpt nu al zes jaar talloze man-
nen aan een (rijke) vrouw. Zelf heeft hij er in 
ieder geval genoeg versleten. Tussen neus en 
lippen doorgeeft hij misschien wel de gouden 
tip om dit voor elkaar te krijgen: ‘Laat je 
nooit door een vrouw intimideren en zeker 
niet door haar geld. Dan zal ze namelijk geen 
respect voor je hebben. Een rijke vrouw is er 
ook maar één van vlees en bloed.’ Goed.  
De tips van dr. Al Phadoc op een rij:

Strak in het pak
Het gaat er niet zozeer om dat je per se 

dure kleding aan hebt, maar vooral dat wat 
je draagt, goed zit. ‘Zorg dat je een goed 
lichaam hebt,’ legt de dokter uit. ‘Dat je af-
getraind bent, zodat de kleding lekker om je 
lijf zit. Je moet er goed en verzorgd uitzien en 
niet als een lapzwans bij een rijke vrouw aan 
komen lopen. Dát is de eerste stap.’

the place to be
Daarna is het zaak dat je weet waar die rijke 

dames te vinden zijn. Denk aan damesmode-
zaken, de PC Hooftstraat in Amsterdam, golf- 
of tennisclubs, of nog beter: polowedstrijden. 
De paardenvariant, dan. Maar wat volgens Al 
Phadoc nog veel belangrijker is, is dat je ze 
overdag aanspreekt en niet ’s avonds. ‘Want,’ 
zo zegt hij, ‘dan ligt het er niet zo dik bovenop. 
In de kroeg zijn vrouwen er veel meer op 
bedacht dat ze worden versierd en dan zijn er 
bovendien ook veel meer concurrenten.’

Spontaan 
doch gekunSteld

Heb je overdag en op de juiste plek een 
potentieel project gespot - met andere 
woorden: er is een redelijke kans dat de 
dame over een goed gevulde bankrekening 
beschikt - moet je haar nog wel op de juiste 
manier aanspreken. Kort gezegd: breng je 
gekunstelde praatje ongekunsteld. ‘Zorg er 
voor dat het spontaan overkomt. Ze moet het 
gevoel hebben dat je haar aanspreekt, omdat 
je háár leuk vindt. Draai er niet omheen, zeg 
gewoon: “Ik zag je lopen en je lijkt me leuk. 
Ik wil weleens van dichtbij meemaken hoe 
je bent.” Oprecht, niet gekunsteld, want dat 
hebben ze meteen door.’

en nu?
Zorg ervoor dat je een band schept. Ga wat 

met haar drinken of wees origineler: creëer 
een situatie die ze nog niet vaak met andere 
mannen heeft meemaakt. Haar overdag 
aanspreken is een goed begin, maar dan 
moet je je nog verder onderscheiden: ‘Je kunt 
bijvoorbeeld een wandeling met haar gaan 
maken of, als je op de golfbaan bent, vragen 
of ze je wilt helpen met putten. Als je haar in 
een winkelstraat aanspreekt, kun je zeggen 
dat je op zoek bent naar een leuke trui en 
daar graag wat vrouwelijk advies bij wil.’ 

Maak geen indruk
Nee, echt niet. Volgens onze dokter is dat 

een zonde. De doodsteek van je relatie nog 
voor die überhaupt begonnen is. En dan kun 
je dus fluiten naar je geld. ‘Het is belangrijk 
dat ze meer in je gaat zien en mijn tip is om 

Weet ze te vinden
de hotspots 
Voor riJke VrouWen

De PC Hooftstraat in Amsterdam (uiteraard).

Polowedstrijden 

(check polo.nl voor de toernooien).

Golfbanen met ‘De Haagsche’, 

‘De Hilversumsche’ en ‘De Noordwijkse’

als uitschieters.

De LXRY Fair aka The Miljonair Fair.

MAUVE in Laren, kunst & eten wordt altijd 

gewaardeerd door rijke dames.  

De AH in Aerdenhout, 

Bloemendaal of Wassenaar.

De TEFAF, de kunst- en antiekbeurs, 

de perfecte plek.

Cultureel in het Concertgebouw 

of opera in de Stopera.

De borrels FRANK (Rotterdam) 

en VrijMiBo (Amsterdam).

Alle vijfsterrenhotels, denk aan het Amstel, 

Huis ter Duin en het Kurhaus.

vooral geen indruk proberen te maken. Dat 
werkt juist averechts. Je hoeft een vrouw niet 
te overtuigen hoe leuk je bent, laat haar maar 
indruk maken op jou. Mannen twijfelen 
teveel aan zichzelf en plaatsen vrouwen vaak 
op een voetstuk. Helemaal als ze rijk zijn. Laat 
je niet door haar geld imponeren.’ Als laatste 
tipt hij ons nog om het vooral niet te veel over 
mannendingen te hebben: ‘Blader een wil-
lekeurig vrouwenblad door en je hebt genoeg 
onderwerpen die ze wel interessant vindt.’ 

de kuS
Als je zo’n anderhalf uur met haar hebt 

zitten praten en je voelt dat er een klik is, 
moet je haar vragen of ze zin heeft om bij 
je thuis nog wat te drinken. Zeg haar gelijk 
waar het op staat: ‘Ik zeg meestal dat ik zin 
heb om haar te zoenen,’ oppert dr. Love, ‘dat 
dat moeilijk hier kan en ik daar graag de 
gelegenheid voor wil scheppen. Maar, dat als 
ze meegaat, het niet betekent dat ze verplicht 
is om met me te vrijen.’ Dat laatste zegt de 
meesterversierder er expres bij, zodat de 
dame in kwestie weet dat het vrijblijvend is 
als ze met hem meegaat. Erg slim. Natuurlijk 
zal niet iedere vrouw direct toehappen, maar 
dan is er in ieder geval een opening voor een 
tweede date. 

Sexuele eScalatie
Neem de dame in kwestie mee naar huis 

en geef haar de sex van haar leven. Het is dr. 
Al Phadoc al tientallen keren gelukt. Maar 
hoe? ‘Het is belangrijk om de zaken sexu-
eel te laten escaleren. Spring er niet gelijk 
bovenop, maak het eerst gezellig: schenk een 
wijntje in, stel haar op haar gemak,’ adviseert 
hij. Als het je lukt haar het bed in te krijgen, 
ben je er nog niet. Want hier draait het dus 
allemaal om: ‘Als ze de sex geweldig vindt, 

komt ze terug voor meer en dan trekt ze ook 
haar portemonnee voor je open.’ Ja, kassa! 
Geweldig toch? Maar hoe doe je dat dan? 
‘Vraag haar wat ze lekker vindt, wat ze nog 
nooit van andere mannen heeft gekregen en 
geef haar de ervaring van haar leven.’

creatief zonder geld
Je hebt haar waar je haar hebben wilt, maar 

zelf dus geen cent te makken... Geen paniek. 
Want een rijke vrouw heeft al juwelen genoeg 
en eten in een chique restaurant is voor haar 
net zo saai als een patatje bij de Febo voor 
jou. Het gaat erom dat je haar momenten 
geeft, die andere mannen haar nog nooit heb-
ben gegeven: ‘Wees creatief, romantisch en 
inventief: kook voor haar, maak het speciaal, 
nodig een band uit op haar verjaardag... Laat 
haar zien dat je moeite voor haar doet, geef 
haar bijzondere ervaringen. Die koestert ze.’

aMbitieuS
Maar, en dit is beslist niet onbelangrijk, 

je moet wel enige ambitie tonen. Ga niet 
lui aan het zwembad liggen en je door haar 
laten fêteren. Dat werkt niet. Daar knapt ze 
op af. Vertel haar je plannen en doelen voor 
de toekomst en doe alsof je ze nog daadwer-
kelijk gaat uitvoeren ook. Zegt Al Phadoc: 
‘Vrouwen zijn gek op ambitieuze mannen.’
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